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หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั้ งที่ 24
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24 ในวันพุธ ที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครั ง้ ที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 และบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenland.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียด
ตามสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึง่
จัดขึน้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อ ย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่ อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาไรขาดทุน สาหรับปี สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีและทุนสารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39
โดยในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ก าไรส าหรั บ ปี (ก าไรสุ ท ธิ ) จ านวน 1,058.9 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ ของบริษัทฯ ข้ อ 40 บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายไว้ จานวน 55 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรร จานวน 1,137.6 ล้ าน
บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สาหรับหุ้นสามัญจานวน 2,323,720,000 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 534.5 ล้ านบาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนใน
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาไร
ที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตราเงินปั น
ผลคูณสองส่วนแปด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานปี 2559 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
 จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 55 ล้ านบาท
 จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
จานวน 534.5 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุด
ทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิประจาปี
2559 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2558
บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 31
และร้ อยละ 51.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงิ นที่มี
ความมัน่ คงมากขึ ้น ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึง
มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยเริ่มตังแต่
้ ผลประกอบการปี 2560 เป็ นต้ นไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
นโยบายเดิม :
“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผล
ให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของ
บริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท”
นโยบายใหม่ :
“กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ
ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบ ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน ปั นผลได้ แล้ ว
ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”
อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็
ต่อเมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติก ารเปลี่ ย นรอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณงานและกิจกรรมของบริ ษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
จะมีการเปิ ดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม รวมทัง้ ให้ สอดคล้ อ งกับการจัดทาแผนการด าเนิ นงานและงบประมาณในปี ถัดไป ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริ มาณธุรกิจน้ อยกว่า ซึ่งจะทาให้ ฝ่ายบริ หารและบุคคลากร
สามารถมุ่งเน้ นไปที่กิจกรรมทังการขาย
้
การก่อสร้ าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควร
ให้ ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบบัญชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่ มรอบปี
บัญชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หลังจากนันจะมี
้ ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของ
บริษัทฯ เป็ นเริ่มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 35. เรื่อง รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 35. “รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000
ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรื อ
ชาระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ความเห็น คณะกรรมการ เห็นว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฯ
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน
10,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :
หุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรื อไม่มี
หลักประกันหรือผู้ค ้าประกัน มีหรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
ขออนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้ :

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงั ้ หมดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่
เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครั ง้ นีจ้ านวน 3,000 ล้ านบาท
รวมกับ มูล ค่ า หุ้นกู้ร วมที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี
2559) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว
และ/หรือเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่
ถอนในรูปแบบต่างๆกัน ได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริษัทฯ
ออกจาหน่ายแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมี
จานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั ง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั ง้ ทัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

การเสนอขาย :

เสนอขายหุ้นกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุด หรื อ ชุดเดียว
หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทั่วไป
และ/หรือ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่า
จะเสนอขายในประเทศและ/หรื อในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ
และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/
หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่างๆดังต่อไปนี ้
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1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆอัน จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซงึ่
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน
อายุ มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ราคาเสนอขายต่ อ หน่ ว ย อัต ราดอกเบีย้ สิ ทธิ ใ นการไถ่ ถ อน วิ ธี ก ารเสนอขาย
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิ ธี ก ารช าระคื น วิ ธี จัด สรร และข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ เป็ นต้ น ตามที่
สภาวการณ์ จะเอือ้ อานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบ
ต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมี อานาจแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จดั จาหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา
ต่างๆ และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับ
เครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล
รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้ อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ และนายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้น ประจาปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการสื บ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายปณต
นายชินวัฒน์
นายธนพล

สิริวฒ
ั นภักดี
ชินแสงอร่าม
ศิริธนชัย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม มี
คุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายบริหาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้
ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่
ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ทในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิ บัติ ง านใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั รวมถึงความต้ องการของบริษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจอย่างมาก เปรียบเทียบข้ อมูล
อ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามรายงานผลการสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ดังนี ้
หน่ วย : บาท/บุคคล

ประธาน
สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รายเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
35,000/1
20,000
25,000/1
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000/2
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 22,000
18,000
/3
/3
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
22,000
18,000
หมายเหตุ /1 ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทรายเดือน ซึง่ เป็ นอัตราเดิมใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2556 – ปั จจุบนั
จากอัตราเดิมประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการ 10,000 บาท/เดือน
/2
ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
/3
กาหนดค่าเบี ้ยประชุม (รายครัง้ ) ของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล (แต่งตังเมื
้ ่อ 14 ธันวาคม 2559)
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี)
จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 2,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ฯ เป็ นส าคัญ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ ในปี 2559 รวมเป็ นเงิ น จ านวน
6,815,500 บาท (หกล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่นห้ าพันห้ าร้ อยบาท)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2560 และได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท ฯ โดยมี ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้ เป็ นผู้ส อบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ ประจาปี 2560
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด เสนอราคาค่ าบริ ก ารสอบบัญชี ที่ สมเหตุสมผลเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 จานวนรวม 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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เสนอ ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเพิ่มขึน้ 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็ น 250,000
บาท ต่อไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึ ้น 70,000 บาท เป็ น 500,000 บาท เพิ่มขึ ้นเนื่องจากกิจกรรม
ที่เพิ่มขึน้ ของอาคารสานักงานให้ เช่า เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ที่จะ
ดาเนินการเต็มรอบปี บญ
ั ชี ประกอบกับการปรับปรุ งระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จึงต้ องใช้ บริการในส่วนการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึ ้น แต่เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ จะดาเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลา
บัญชีจากเดือนธันวาคม มาเป็ นสิ ้นสุดเดือนกันยายน ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1
ไตรมาส โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาสครัง้ ละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท
และค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 500,000 บาท รวมค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ของบริ ษัทฯ ในปี 2560 จ านวน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3
ท่านข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็น
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. ให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1. นางวิไล
2. นางสาวนิตยา
3. นางสาวนภาพร

บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2558 - 2559 และ
เป็ นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เคยเป็ นผู้ลงนามในรายงาน
การสอบบัญชีประจาปี 2552 และปี 2555 - 2558 ส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559
2. กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
500,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
500,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,000,000
บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 ถึงปี 2559 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
รวมค่ าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
รายการ
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน

2559
1,120,000
4,530,000
5,650,000

2558
1,050,000
3,950,000
5,000,000

2559
-

2558
1,312,548

หน่วย : บาท
2557
980,000
2,720,000
3,700,000
หน่วย : บาท
2557
-

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยขอให้ ศกึ ษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อน
เข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 6
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500 โดยให้ เอกสารส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 25
เมษายน 2560
เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนั งสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อสามารถ
Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที่ www.goldenland.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้ อย บริษัทฯ จะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 08:00 น. ของวันประชุม ณ
ห้ องวิ คเตอร์ 2 – 3 วิ คเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันที่ 9
มีนาคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
4. นายอุดม
พัวสกุล
5. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
6. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
7. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
8. นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกาพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
์
5. นายเทพศักดิ
นพกรวิเศษ

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีท่เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
3. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
4. นางสาวกนกอร
ภูริปัญญวานิช
5. นางสาวนัยน์ปพร สกุลญาติ

ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสวิตา
ปี ตะวรรณ
2. นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
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เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยบริษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้
ที่ 23 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ ที่
11 มีนาคม 2559
บริ ษัทฯ มีทนุ ชาระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,037,670,000 บาท คิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม จานวน
2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมดจ
้
านวน 5,870 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 98 ราย ถือ หุ้นรวมกันเท่ากับ 4,726,698 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.20341 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 120 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,009,220,430
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.46569 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จานวน 218 ราย ถือหุ้นรวมกันทังหมด
้
2,013,947,128 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.66910 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ จึงครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่ วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่ อ ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้





ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่งดออกเสียง
บริ ษัทฯ ขอสรุ ประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่ องหมาย
กากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยหรื อ ผู้ถือหุ้นที่ ไม่งดออกเสียง
ลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ิ
วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2558
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วาระที่ 7 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2559 ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล เพื่ อ ความโปร่ ง ใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวในข้ างต้ น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรื อ ประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุ ณานาไปสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งเป็ นการ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอ
ดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ ว
บริ ษัทฯ จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้ านี ใ้ ห้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้ เชิญให้ นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ์ ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็ นผู้สงั เกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ย กประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
261 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 ราย

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,017,353,993 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,017,353,993 เสียง
0 เสียง
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2558
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ ได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2558 และแผน
ธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยในปี 2563 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นา 1 ใน 5
ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับธุรกิจ 2 ส่วนหลักด้ วยกัน ได้ แก่ โครงการที่พกั อาศัย (Residential
Projects) และโครงการอาคารพาณิชย์ (Commercial Projects) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้


โครงการที่อยู่อาศัย (Residential Projects) – โครงการที่อยู่อาศัยของบริ ษัทฯ ได้ เติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว
โดยบริ ษัทฯ มีสินค้ าที่ตอบสนองลูกค้ าเกือบทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับทาวเฮ้ าส์ 2 ชัน้ ราคา 2 – 5 ล้ านบาท
จนถึงบ้ านหรูราคา 10 – 25 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การที่บริษัทฯ ได้ ควบรวมกับบริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด
(มหาชน) (“KLAND”) เมื่อปลายปี 2557 นัน้ ทาให้ สินค้ าของบริษัทฯ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างครบถ้ วน และภายหลังจากการควบรวมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ มีการปรับโครงสร้ างธุรกิจ ซึง่ มีการพัฒนา
ทังกลุ
้ ่มธุรกิจบ้ านเดี่ยว กลุ่มธุรกิจทาวโฮม 2 ชัน้ ทาวน์โฮม 3 ชัน้ และบ้ านแฝด ซึง่ โครงการต่างๆ ตังอยู
้ ่บน
พื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการรวมประมาณ 30 โครงการ
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาได้ มีการเปิ ดโครงการใหม่จานวน 12 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ากว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท
ซึ่งได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่ างดี ทาให้ รายได้ กลุ่มธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยของบริ ษัทฯ เติบโต
อย่างมาก โดยในปี 2558 มีรายได้ กว่า 7,035 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 4,233 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 137 เมื่อ
เทียบกับปี 2557



โครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรม (Commercial Projects) - โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นอาคารสานักงานให้ เช่า ปั จจุบนั มี อตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ประมาณร้ อย
ละ 96 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
และในส่วนของโครงการ FYI Center นัน้ บริษัทฯ ได้ เปิ ดให้ ลกู ค้ าเข้ าทาสัญญาเช่า
ล่ ว งหน้ า แล้ ว โดยปั จ จุบัน มี อัต ราการเช่ า พื น้ ที่ อ ยู่ที่ ป ระมาณร้ อยละ 70 ของพื น้ ที่ ทัง้ หมด นอกจากนี ้
โครงการ FYI Center นี ้ ยังมีส่วนของธุรกิจโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการเสร็ จสมบูรณ์ ภายในปี 2559
ทัง้ นี ้ สัดส่วนรายได้ ของโครงการอาคารเชิงพาณิ ชยกรรมมีอัตราการเติบโตที่เพิ่ม ขึน้ (อันเนื่องมาจาก
Occupancy Rate และอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ ) โดยในปี 2558 มีรายได้ รวม 1,198 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 232
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2557 และบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดตังทรั
้ สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ Golden Ventures REIT โดยบริษัทฯ ได้ นาอาคารปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ จัดตังเป็
้ นกองทรัสต์และบริ ษัทฯ ได้ เข้ าถือหน่วยในกองทรัสต์
ดัง กล่ า วในอัต ราร้ อยละ 25 ของทุน ทัง้ หมด และท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Property
Manager) ของอาคารทัง้ 2 แห่งด้ วย ทัง้ นี ้ หน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ดังกล่ าวได้ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

สาหรับแผนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าสาหรับการเปิ ดตัวที่อยู่อาศัยโครงการใหม่อีก
จานวน 15 โครงการ มีมลู ค่ากว่า 16,000 ล้ านบาท ในรู ปแบบของทาวน์โฮม ซึง่ เป็ นที่ต้องการของตลาดอย่า งมาก ในส่วนของ
Golden Ventures REIT ได้ รับการตอบรับที่ดี และบริษัทฯ ตังเป
้ ้ าที่จะหาผู้เช่าของโครงการ FYI Center ให้ ได้ เต็มร้ อยละ 100
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
ในส่วนของโรงแรม บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโครงการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จเรียบร้ อยทังโครงการภายในไตรมาส
้
ที่ 3 ของปี 2559 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ เริ่มพัฒนาโครงการสามย่าน โดยได้ ร่วมทุนกับกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ บริษัทฯ ได้ เรียนผู้ถือหุ้นว่า การเข้ าลงทุนใน
โครงการสามย่านดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิเรียบร้ อยแล้ ว
โดยบริษัทฯ จะเป็ นผู้ดาเนินโครงการสามย่านผ่านทางบริษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด บริษัทร่วมทุนที่จดั ตังใหม่
้
ซึง่ บริษัทฯ เป็ น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 ในส่วนของรายได้ ของบริ ษัทฯ นัน้ คาดการณ์ว่าในปี 2559 จะมีรายได้ เติบโตที่ประมาณ 9,776
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,184 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้ จากธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยจะมี การ
เติบโตเป็ นจานวน 8,609 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 1,304 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยยอดขายของธุรกิจ
โครงการที่อยู่อาศัยจะมีจานวน 14,041 ล้ านบาท และรายได้ 8,609 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2558
นอกจากนี ้ ในส่วนของธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่านัน้ แม้ ว่าบริ ษัทฯ อาจจะไม่มีรายได้ จากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ แต่บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ จากโครงการ FYI Center เข้ ามา ซึง่ คาดว่ารายได้ จะอยู่ที่ 1,020 ล้ านบาท
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เอกสารแนบ 1
จากนัน้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับ
ภาพรวมผลประกอบการสาหรับปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 8,592.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นจานวน 4,147.23 ล้ านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้


บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึน้ จากการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 4,232.95 ล้ านบาท
จากเหตุผล 2 ประการ ประการที่ 1 จากโครงการบ้ านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิ ดขายแล้ วจานวน 18
โครงการ เทียบกับปี 2557 ที่มีเพียง 8 โครงการ จานวน 2,668.78 ล้ านบาท และประการที่ 2 จากการรับรู้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการบ้ านจัดสรรของกลุ่ม KLAND ที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุนเมื่อ
ปลายปี 2557 เพิ่มขึ ้นจานวน 1,564.17 ล้ านบาท ซึง่ ยอดที่เพิ่มขึ ้นของ KLAND เป็ นการเปรียบเทียบรายได้
12 เดือนของปี 2558 เทียบกับรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเศษในปี 2557



บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากรายได้ จากการให้ เช่าและบริการสาหรับปี 2558 เป็ นจานวน 231.51 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้นจากธุรกิจให้ เช่าอาคารสานักงาน จานวน 186.10 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ที่มีอัตราการเช่าพืน้ ที่และอัตราค่าเช่าดีขึน้ กว่าปี ก่อน และเพิ่มขึน้ จากธุรกิจ
โรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ จานวน 58.31 ล้ านบาท เนื่องจากมีลกู ค้ าชาวต่างชาติเข้ าพักอาศัยเพิ่มขึน้
หลังจากได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ ้น และการที่รัฐบาล
ประกาศใช้ พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉกุ เฉินระหว่างปี 2557 ในปี 2558 จึงมีการปรับราคาค่าห้ องพักเพิ่มขึ ้น



บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นเป็ นจานวน 72.35 ล้ านบาท โดยลดลงเทียบเมื่อกับปี ก่อนจานวน 314.68 ล้ านบาท
เนื่อ งจากปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไ ม่ได้ ใช้ ใ นการประกอบกิจ การหลัก ของ
บริ ษัทฯ เป็ นจานวน 323.73 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการดังกล่าว 1.24 ล้ านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายขาย บริหาร ต้ นทุนการเงินและภาษี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้


บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับปี 2558 เป็ นจานวน 2,937.55 ล้ านบาท
ซึง่ เป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่มีอตั รากาไรขันต้
้ นเพียงร้ อยละ 31.4
ลดลงร้ อยละ 1.0 เนื่องจากอัตรากาไรขันต้
้ นของ KLAND ที่ปรับปรุงด้ วยราคาที่บริษัทซื ้อกิจการมา



บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ จากต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การสาหรับปี 2558 เป็ นจานวน 33.03 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นในธุรกิจนี ้ร้ อยละ 46.7 ปรับตัวดี
ขึ ้นร้ อยละ 9.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่มในส่วนของต้ นทุนผันแปร



บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ สาหรั บปี 2558 จานวน 483.60 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการ
เติบโตของรายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นในส่วนภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
ในการโอนบ้ านและที่ดิน ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิ ดขายโครงการใหม่และ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายในระหว่างปี และจากการรับรู้ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท KLAND
เต็มปี ในปี 2558 เพิม่ ขึ ้นจานวน 145.47 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึน้ สาหรับปี 2558 จานวน 255.76 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารและจัดการส่วนกลางตามจานวนโครงการบ้ านจัดสรรที่เพิ่มขึ ้น และบริษัทฯ ได้ มีการ
ตัง้ สารองค่าเผื่อ หนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึ น้ 22.67 ล้ านบาท และจากการรั บรู้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของ
KLAND ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 120.90 ล้ านบาท



ต้ นทุนการเงินของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ สาหรับปี 2558 จานวน 102.86 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก
ต้ นทุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนามาซือ้ กิจการกลุ่ม บริ ษัท KLAND เมื่อปลายปี 2557 และ
บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าวในราวไตรมาส 1 ปี 2559
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เอกสารแนบ 1
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับปี 2558 จานวน 132.76 ล้ านบาท จากกาไรก่อนภาษี ที่ 780.99 ล้ านบาท
และคานวณอัตราภาษีเงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ 17.0 ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ จานวน 61.82 ล้ านบาทจากกาไรก่อน
ภาษี ที่ 418.99 ล้ านบาทและคานวณอัตราภาษี เงินได้ ได้ อัตราร้ อยละ 14.8 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีขาดทุนทางภาษี ที่เดิมไม่ได้
บันทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ในบางบริษัทได้ ถกู นามาใช้ ประโยชน์จนใกล้ หมดแล้ ว
จากผลการดาเนิ นงานที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ ของปี 2558 เท่ากับ 648.24 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 291.06 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 81.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยกาไรสุทธิในปี 2558 เป็ นส่วนของผู้ถือบริษัทจานวน
661.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 326.88 ล้ านบาทจากปี ก่อน คิดเป็ นผลกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท
จากนัน้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ สรุ ปชี ้แจงเกี่ยวกับฐานะ
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2557 ดังนี ้


บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีทรัพ ย์สินรวมทัง้ สิ ้น 22,114.17 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 844.05 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 ซึง่ เป็ นผลมาจาก การเพิ่มขึ ้นของค่าก่อสร้ างอาคารสานักงานและโรงแรมในโครงการ
FYI Center จานวน 1,982.54 ล้ านบาท และจากการลดลงของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
จานวน 877.94 ล้ านบาท จากการรับรู้ ต้นทุนการขายบ้ านจัดสรรของบริ ษัทฯ มากกว่าค่าซื ้อที่ดินใหม่ ค่า
พัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้ างบ้ านที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี และลดลงจากการที่บริ ษัทย่อยได้ รับภาษีหกั ณ
ที่จ่ายที่ขอคืนจากกรมสรรพากร จานวน 22.36 ล้ านบาท และการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
โครงการ FYI Center จานวน 152.42 ล้ านบาท



บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 14,190.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากปี ที่ผ่านมา 282.89 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้ค่าก่อสร้ างอาคารสานักงานและโรงแรมในโครงการ
FYI Cener และค่าก่อสร้ างอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา



บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,196.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 561.16 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 8 จากปี ก่อน



บริ ษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อทุน ณ สิน้ ปี 2558 อยู่ที่ 1.79 เท่า แต่หลังจากมีการเพิ่มทุน เมื่อเดือน
มกราคม 2559 อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อทุนของบริ ษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.10 เท่า และหลังจากมีการจัดตัง้
กองทรัสต์ อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนของบริ ษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.09 เท่า ในส่วนของอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทุน ลดลงเป็ นอย่างมากจาก 1.30 เท่า ลดลงมาเป็ น 0.80 เท่าเมื่อมีการเพิ่มทุน และเป็ น
0.48 เท่าเมื่อจัดตังกองทรั
้
สต์

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


นายสถาพร ผังนิ รันดร์ : ขอชื่นชมกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ และการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน และขอเสนอแนะให้ บริ ษัทฯ เพิ่มเติมเนื ้อหาเรื่ องอัตราส่วนทางการเงิน
ใน รายงานประจาปี หน้ าที่ 2 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับงบการเงินมากขึ ้น และขอ
สอบถามเพิ่มเติมเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายการบริ หาร
ของบริ ษัทฯ นั ้นลดลง เพราะเหตุใดค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทย่อยจึงเพิ่มขึ ้น และขอฝากให้ ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษัทฯ ดูแลเรื่ องค่าใช้ จ่ายดังกล่าวด้ วย
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เนื่องจากบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านทางบริ ษัทย่อย ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารในบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึ ้นตามสัดส่วนของกิจกรรม รวมทังได้
้ มีการเข้ าไปลงทุนในธุรกิจของบริษัทย่อย
เพิ่มเติมโดยเฉพาะ KLAND จึงทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ สาหรับปี 2558 ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2558
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ค่าความนิยมในหน้ าที่ 3 ของงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้ อที่ 4 ที่มีมลู ค่า 1,626,000 บาท เกิดจากอะไร และจะทยอยตัดบัญชีจนหมดได้ เมื่อไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ค่าความนิยมดังกล่าวเกิดจากการที่บริ ษัทฯ เข้ าไปซื ้อกิจการ KLAND ซึ่ง
มาตรฐานรายงานทางการเงินเดิมสามารถทยอยตัดบัญชีออกไปได้ แต่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ใหม่ นัน้ ไม่ ใ ช้ วิ ธี ท ยอยตัด บัญชีแล้ ว ปั จ จุบันให้ พิ จ ารณาว่ าหากยัง มีค่ า ความนิ ย มอยู่ ก็ ยัง จะมี ตัวเลข
ดัง กล่ า วคงอยู่ใ นงบต่ อ ไป จนกว่ า ค่ า ความนิ ย มใน KLAND จะทยอยหมดไปซึ่ง ฝ่ ายบริ หารจะมี ก าร
ประมาณการใหม่เพื่อพิจาณามูลค่าดังกล่าว



นายสถาพร ผังนิรันดร์ : งบแสดงฐานะทางการเงินหน้ าที่ 41 เรื่ องค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพราะเหตุใดตัวเลขจึงเพิ่มขึน้ จาก 112.39 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ น
149.40 ล้ านบาทในปี 2558 และเนื่องจากเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน บริ ษัทฯ ย่อมที่จะควบคุมและบริ หาร
ไม่ให้ เกิดผลเสียหายได้ ช่วยชี ้แจงด้ วยครับ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สอบถามมานัน้ เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืม
แก่บริษัทร่วมทุน ที่บริษัทฯ เข้ าไปร่วมลงทุนในอัตราร้ อยละ 20 ในธุรกิจโรงแรม และปั จจุบนั ธุรกิจดังกล่าวมี
ผลการดาเนินงานขาดทุน และยังไม่มีแนวโน้ มที่จะสามารถจ่ายชาระคืนหนี ้ได้ บริ ษัทฯ จึงตังส
้ ารองค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญไว้ หากกิจการดังกล่าวมีการดาเนินธุรกิจที่ดีขึน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาลดการตัง้ สารอง
ดังกล่าวออกไป ซึง่ ต้ องขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษัทร่วม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมลงทุนเพียงร้ อยละ
20 ของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีอานาจในการบริหารจัดการในบริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว
นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
ฝ่ ายบริหารได้ เข้ าดาเนินการเพื่อลดทอนความเสียหายดังกล่าวแล้ ว และหวังว่าการดาเนินการจะช่วยทุเลา
ความเสียหายที่จะกระทบต่อบริษัทฯ ให้ น้อยที่สดุ

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
295 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

2 ราย

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,018,932,472 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,018,932,472 เสียง
50,580 เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรั บผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกิน กว่าร้ อยละ 60 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทั ้งหมดในแต่ละปี ทั ้งนี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
ดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั น
ผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ น
เป็ นผู้รายงานให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายสมบูร ณ์ วศิ น ชัช วาล ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า ในปี 2558 บริ ษั ทฯ มี ก าไรส าหรั บ ปี (ก าไรสุทธิ ) จ านวน
648,236,417 บาท และมีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรา 115 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )
(“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด”) และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ให้ จ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 198,085,970 บาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2558 ไป
แล้ ว จานวน 0.05 บาทต่อหุ้น สาหรับหุ้นสามัญจานวน 1,637,999,403 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 81,899,970 บาท โดยได้ จ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2558 รับทราบแล้ ว
ดั ง นั น้ บริ ษั ท ฯ จะจ่ า ยเงิ น ปั นผลส าหรั บ ปี 2558 อี ก ในอั ต ราหุ้ นละ 0.05 บาท ส าหรั บ หุ้ นสามัญ จ านวน
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 116,186,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนในวัน
ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้ อย
ละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สูงกว่าปี 2557 ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ มี
การจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
นอกจากนี ้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับ ของบริษัทฯ ข้ อ 40 บริษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายไว้ จานวน 25,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็น ว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ น ประมาณร้ อยละ 31 และร้ อยละ 55 ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 ตามงบ
การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
และจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที ่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว และมีม ติอ นุม ัติก ารจ่า ยเงิน ปั น ผลและจัด สรรก าไร เพื ่อ เป็ นทุน สารองตาม
กฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
297 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
วาระที่ 5

1 ราย

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,018,983,672 เสียง
100.00000
0 เสียง
0.00000
2,018,983,672 เสียง
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

180 เสียง

พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขออนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2548 ซึง่ ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
(Public Offering) และ/หรื อ ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศ และ/หรื อให้ แก่ผ้ ู
ลงทุนในต่างประเทศในวงเงิน 3,000 ล้ านบาท อายุ 10 ปี
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ยกเลิกมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
300 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2,018,994,271 เสียง
99.99999
0 เสียง
0.00000
180 เสียง
0.00001
2,018,994,451 เสียง
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 7,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ ในการลงทุนของบริษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เห็นสมควร ซึง่ การออกหุ้นกู้จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออก
และเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้ น ทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :
หุ้น กู้ทุก ประเภทและรู ป แบบ ชนิ ด ระบุชื่อผู้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุชื่อผู้ถือ มี หรื อไม่มี
หลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่าเงินต้ นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในจานวนที่
เทียบเท่า ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลาย
คราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี
การไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กันได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทัง้ นี ้ หุ้นกู้ที่
บริ ษัทฯ ออกจาหน่ายแล้ วแต่ยังไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้ องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ใ นแต่ละครั ง้ ทัง้ นีอ้ ยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดหลัก ทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทฯ อาจมีสิทธิ หรื อ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

การเสนอขาย :

เสนอขายหุ้นกู้ทงั ้ หมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุด หรื อชุดเดียว
หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป
และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในวงจากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามความหมายที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องไม่
ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรื อในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้

รวมถึงมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ มีอานาจในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/
หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1.

การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซงึ่
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการ
ออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน วิธีจดั สรร และข้ อกาหนดสิทธิ เป็ นต้ น ตามที่สภาวการณ์จะ เอื ้ออานวย
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรือแบ่งเป็ น
คราวๆ ก็ได้

2.

ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/
หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษาต่างๆ
และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/
หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
หรือตลาดรองอื่นๆ

3.

การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล รวมถึง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อ
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง

4.

การดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


นายสถาพร ผังนิรันดร์ : จากรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของชนิดของหุ้นกู้ ที่ระบุ
ไว้ ว่า หุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบนัน้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ใช่หรื อไม่
ขอให้ ระบุให้ ชดั เจน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) ได้ หาก
บริ ษัทฯ จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้น
ใหม่รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
นายปณต สิริวัฒนภักดี: การออกหุ้นกู้เป็ นต้ นทุนทางการเงินที่สาคัญ และบริษัทฯ ได้ พยายามอย่างเต็มที่
ในการมองหาทางเลือกที่ทาให้ ต้นทุนทางการเงินต่าที่สดุ และเกิดศักยภาพเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ฉะนัน้
กรอบของการออกหุ้นกู้ที่กาหนดไว้ นนเป็
ั ้ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน



นายสถาพร ผังนิรันดร์ : จากรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ในส่วนของมูลค่ารวมของหุ้นกู้
ที่กล่าวไว้ ว่า บริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ
และ/สามารถเสนอขายหุ้น กู้เ พื่อทดแทนหุ้นกู้เ ดิม ที่มี การไถ่ ถอนในรู ป แบบต่ างๆ กันได้ ในวันเดี ย วกัน
(Revolving Basis) คาว่า ในวันเดียวกันนัน้ บริษัทฯ สามารถตัดออกเพื่อให้ เกิดความคล่องตัวได้ หรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: Revolving Basis เป็ นรู ปแบบที่ระบุตามมาตรฐานเพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในวันเดียวกันได้ เนื่องจากหากไม่ระบุไว้ บริ ษัทฯ จะไม่
สามารถดาเนินการดังกล่าวได้

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในการออกหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท
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ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท และการมอบอานาจ
ตามที่ เ สนอ ด้ ว ยคะแนนเสียงไม่น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
307 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
3 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2,019,048,762 เสียง
99.99967
3,200 เสียง
0.00016
3,494 เสียง
0.00017
2,019,055,456 เสียง
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ทงหมดในการ
ั้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่พ้ นจาก
ตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการซึง่ ครบกาหนด
ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นาย
โชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ กรรมการ และ (3) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร กรรมการ
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ ประธานฯ และ
กรรมการอีกสองท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ได้ ออกจากห้ องประชุม และได้ มอบหมายให้ นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานเพื่อดาเนินการประชุมในวาระนี ้
จากนัน้ นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่ร วม
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวา ระ ซึ่งถือเป็ น
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่
ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายวันชัย
2. นายโชติพฒ
ั น์
3. นายสิทธิชยั

ศารทูลทัต
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ าบุค คลดังกล่า วข้ า งต้ นเป็ นผู้ที่ มีค วามรู้ ความสามารถ และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมี
ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

20

เอกสารแนบ 1
ในการนี ้ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
309 ราย
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

2 ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,018,935,462 เสียง
166,200 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99177
0.00823

2,019,101,662 เสียง
194 เสียง

2. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
296 ราย
ไม่เห็นด้ วย
15 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

2 ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,971,725,962 เสียง
47,375,700 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
97.65362
2.34638

2,019,101,662 เสียง
194 เสียง

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
308 ราย
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

3 ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,016,435,362 เสียง
166,200 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99176
0.00824

2,016,601,562 เสียง
2,500,294 เสียง
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จากนัน้ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าสู่ห้อง
ประชุม และเสนอให้ นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ กลับมาเป็ นประธานที่ประชุม เพื่อดาเนินการประชุมต่อไป
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ แถลงต่อ ที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ เสนอ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึ งผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่และ
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ ได้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 รวมทังค่
้ าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000
บาท (เจ็ ด ล้ า นบาท) โดยในปี 2558 โดยในส่ ว นค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นอนุมัติ ใ ห้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัท ฯ เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 6,703,000 บาท (หกล้ านเจ็ดแสนสามพันบาท)
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เสนอต่อ ที่ประชุมให้ พิ จารณาค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
ประธาน
หน่ วย : บาท/บุคคล ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
22,000
และสรรหา
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ

สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
รายเดือน
20,000
10,000
20,000*
30,000
18,000
-

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ขอทราบการประเมินค่าตอบแทนของประธานกรรมการแต่ละชุด เพราะเหตุใด
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ค่าตอบแทนสูงที่สดุ และประธานกรรมการบริษัทได้ ค่าตอบแทนต่ากว่า
นายปณต สิริวัฒนภักดี: ขอเรี ยนว่ากรรมการทุกชุดตังใจท
้ างานกับบริ ษัทฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์และมีความตังใจที
้ ่จะทาให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างมีศกั ยภาพ โดยไม่ได้ มอง
ประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเป็ นสาคัญ

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจาปี 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
304 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
18 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 9

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,018,433,015
3,200
831,994
2,019,268,209

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

99.95864
0.00016
0.04120

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

นายชายน้ อย เผื่อน ประธานกรรมการได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 41 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบ
บัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ข้ างต้ น
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วน
ได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบ
บัญชีท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ทังนี
้ ้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เคยเป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2553 - 2554 และเป็ นผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อในระหว่างปี 2553 - 2558 ส่วนนางวิไล บูรณกิตติโสภณ เคยได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ น
ครัง้ แรกเมื่อเมื่อปี 2558 และส่วนนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี นี ้เป็ นปี แรก
โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ จะเริ่ มมีกิจกรรมการให้ เช่าและบริ การทัง้ ในส่วนของอาคารสานักงานและโรงแรมใน
โครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และมีการลงทุนในบริ ษัทร่ วมทุนแห่งหนึ่งในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิช ย์บริ เวณสามย่าน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีจานวนรวม
1,120,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นบาท)
นอกจากนัน้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมัติการ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,120,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นบาท) ประกอบด้ วย
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- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
รวมทังสิ
้ ้น

430,000
690,000
1,120,000

บาท
บาท
บาท

ทังนี
้ ้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 ถึงปี 2558 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการ

2558

2557

หน่วย : บาท
2556

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1,050,000
980,000
900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
3,950,000*
2,720,000
2,800,000
รวมค่าสอบบัญชี
5,000,000
3,700,000
3,700,000
* ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ ในปี 2558 ได้ รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน)
จานวน 5 บริษัท เป็ นจานวนเงิน 1,220,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)
หน่วย : บาท
รายการ
ค่าบริการสอบทานประมาณการงบการเงิน

2558
1,312,548

2557
-

2556
-

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ขอทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบบัญชีจึงมีอตั ราเพิ่มขึน้
เกือบทุกปี ทังๆ
้ ที่ผ้ สู อบบัญชีน่าจะมีความชานาญในการตรวจสอบมากขึ ้น เพราะได้ มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบมาแล้ ว ค่าสอบบัญชีจงึ ควรจะลดลง
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม: เหตุที่ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นนัน้ เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ
ได้ เข้ าไปซื ้อ KLAND และมีการลงทุนเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เช่น โครงการสามย่าน จึงทาให้ ปริ มาณ
งานเพิ่มจานวนขึ ้น ผู้สอบบัญชีจงึ ใช้ ชวั่ โมงในการทางานมากขึ ้น



นางสุ ณีย์ ชิ ต วั ฒ นานนท์ : ขอทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการเพิ่มค่าสอบบัญชี อัตราส่วนการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ของบริ ษัทฯ เครื่ องมือในการสอบบัญชี มีส่วนเป็ นตัวแปรที่ทาให้ ผ้ สู อบบัญชีต้องเพิ่มค่า
สอบบัญชีหรือไม่
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม: ค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ ้น และโครงการต่างๆ
ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนเพิ่มขึน้ หากปริ มาณงานเท่าเดิม บริ ษัทฯ ก็จะพยายามต่อรองไม่ให้ มีการเพิ่มค่า
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ขอขอบคุณสาหรับทุกความเห็นเพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ นาไปเป็ นข้ อมูลในการเจรจาต่อรองกับ
ผู้สอบบัญชี

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังและ
้
กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติการอนุมัติการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
304 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
2,018,153,439 เสียง
99.98349
333,300 เสียง
0.01651
จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

17 ราย

2,018,486,739 เสียง
781,594 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายวรพจน์ ลาภเพิ่มพูน ทรั พย์ (สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุน ไทย): สอบถามการเข้ าร่ วมโครงการการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (CAC) และนโยบายการบริ หารภายในเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร
นายธนพล ศิริธนชัย: บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมกับสมาคมหอการค้ าไทยซึง่ มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริ ต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เน้ นย ้ากับพนักงานในเรื่ อง Good Corporate Governance และระเบียบภายในของ
บริษัทฯ รวมทังการตรวจสอบภายใน
้
(Internal Audit) ต่างๆ
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่ประชุมไม่
มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ :
39 ปี
สัญญาติ :
ไทย
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก :25 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP 46/2547)
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - เป็ นน้ องชายของนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2550 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ.อาหารสยาม
2548 – ปั จจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. วัฒนภักดี
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ควอนตัม แคปปิ ตอล ดีเวลลอปเม้ นท์
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ทีซีซี โฮลดิ ้งส์ (2519)
2557- ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์วฒ
ั น
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. โทนิค อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ ช คลับ
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
บ.เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมเิ ต็ด
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.เกษมทรัพย์สริ ิ
2555 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้ นท์
2555– ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ทีซีซี สปอร์ ต แอนด์ รี ครี เอชัน่
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ทีซีซี เอ็กซิบชิ นั่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั่ ออกาไนเซอร์
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
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2554 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.นอร์ ธ ปาร์ ค เรี ยลเอสเตท
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.นอร์ ธ ปาร์ ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ ตคลับ
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เดอะชะอา ยอร์ ช คลับ โฮเต็ล
2551 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. สุราบางยี่ขนั
2551 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.เทอราโกร เฟอร์ ติไลเซอร์
2551 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.นอร์ ม
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ปากซอง แคปปิ ตอล
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.อเดลฟอส
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2549 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.คริ สตอลลา
2549 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.พรรณธิอร
2547 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991)
2544 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี –
ประสบการณ์
2549 – 2559 กรรมการ
บจก.สิริวนา
2556 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค
2556 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
2554 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
2554 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
2554 – 2558 กรรมการ
บจก. น ้าตาลทิพย์สโุ ขทัย
2551 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอเอนเนอยี่
2551 – 2558 กรรมการ
บจก. ทิพย์กาแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
2551 – 2558 กรรมการ
บจก. น ้าตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 – 2558 กรรมการ
บจก. น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
2549 – 2558 กรรมการ
บจก อุตสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี
2551 – 2557 กรรมการ
บจก. ทีซซี ี โฮลดิ ้ง
2551 – 2557 กรรมการ
บจก. ทีซซี ี แลนด์ รีเทล
2548 – 2557 กรรมการ
บจก. ทีซซี ี แลนด์
2554 – 2556 กรรมการ
บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง
2553 - 2556 กรรมการ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป จากัด
2552 – 2556 กรรมการ
บจก. ปรีดีประภา
2551 – 2556 กรรมการ
บจก. ทีซซี ี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้ นท์
2550 – 2556 กรรมการ
บจก. ทีซซี ี โฮเทลส์ กรุ๊ป
2547 – 2556 กรรมการ
บจก. โกลเด้ นเวลธ์
2554 – 2555 กรรมการ
บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2553 – 2555 กรรมการ
บจก. เอ ซี เค ริลตี ้
2553 – 2555 กรรมการ
บจก. ทีซซี ซี แี อล 1
2553 – 2554 กรรมการ
บจก. ทิพย์พฒ
ั นอาร์ เขต
2553 – 2554 กรรมการ
บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์ เชียล พร็อพเพอร์ ตี ้ แมนเนจเม้ นท์
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ :
55 ปี
สัญญาติ :
ไทย
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก : 15 กันยายน 2557
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 - ไม่มี สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 2 ปี 5 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. อาดามาส อินคอร์ ปอเรชัน่
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ปั จจุบนั
กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. คุริโอเนะ
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายธนพล ศิริธนชัย
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานอานวยการ
49 ปี

อายุ :
สัญญาติ :
ไทย
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก :25 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Audit Committee Program (ACP 39/2555)
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้ านและที่ดิน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เฟิ ร์ส แสควร์
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ไพร์ ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. รีกลั รีเจี ้ยน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. บ้ านฉางเอสเตท
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก.โกลเด้ น แฮบิเทชัน่
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ )
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. โกลเด้ น แลนด์ โปโล
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. โกลเด้ น พร็อพเพอร์ ตี ้ เซอร์ วสิ เซส
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ ตี ้
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ ตี ้
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. นอร์ ท สาธร เรียลตี ้
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. สาธรทรัพย์สิน
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. สาธรทอง
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
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เอกสารแนบ 3
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี –
ประสบการณ์
2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558 กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์
2546 – 2558 กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 เช้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –

30

เอกสารแนบ 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เทียบเท่ากับข้ อกาหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกั น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี ้
4.1)
4.2)

4.3)

5.
6.

7.
8.

ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมลู ค่า
การให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่นๆ
ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสีย จากการทาธุรกรรมทางการค้ าหรื อธุรกิจ ได้ แก่
รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อรายการ
ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่มีมูลค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อ
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ นบั รวมมูลค่ารายการใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อ นวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุร กิจ ทัง้ นี ใ้ ห้ ร วมถึงการไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัย กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ทังนี
้ ใ้ ห้
รวมถึงการไม่เป็ น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธฺออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีส ภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 7 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการ
ตัดสินใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสาหรับช่วงระยะเวลาย้ อนหลังให้ ถือปฏิบตั ิหลักเกณฑ์ข้างต้ น เว้ นแต่ได้ รับ ผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ที่ GOLD 2560/015
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ในวันพุธที่ 26
เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉัน ทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ ที่ จะให้ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
้ งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ www.goldenland.co.th
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดาเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ
ล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ ถึงบริ ษัท ฯ ก่ อ นวัน ประชุม โดยใช้ ซองตอบรั บ ที่ แนบมาพร้ อมหนัง สือนี ้ ทัง้ นี เ้ พื่ อความเรี ย บร้ อยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ท่มี าประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ :
66 ปี
สัญญาติ :
ไทย
ที่อยู่ :
เลขที่ 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก : 27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี การบัญชีขนสู
ั ้ ง California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ม.ค. 2560 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พริมา มารีน
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เนชัน่ แนล พาวเวอร์ ซัพพลาย
2552 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
2555 – ม.ค. 2560
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมืองไทยลิสซิง่
2556 – 2557
ประธานกรรมการ
บมจ. ไออาร์ พีซี
2553 – 2556
ที่ปรึกษา
บมจ. ปตท.
2553 – 2555
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 – 2553
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 - 2553
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
2550 – 2551
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
2550 - 2551
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ปตท.
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
65 ปี
สัญญาติ :
ไทย
ที่อยู่ :
เลขที่ 98 สาทร แสควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก :27 ธันวาคม 2555
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 109/2551)
สัดส่ วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
 -ไม่มี – / 0.00% (0 หุ้น)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 4 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี –
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประสบการณ์
1 ตุลาคม 2556 – 1 เมษายน 2558
ประธานกรรมการบริ หาร
การพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556
ประธานกรรมการ
บมจ. ทีโอที
20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555
อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดอุทยั ธานี
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2559)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –

34

เอกสารแนบ 5

เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24
ของบริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถื อ หุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ จ ะมาประชุมโปรดน าหนัง สือนัด ประชุม ใบ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ ที่ยัง ไม่หมดอายุ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รประจาตั ว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถู กต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉัน ทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
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ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenland.co.th และโปรดนาใบ
มอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ู
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับ มอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 หรื อก่อนเวลา
เริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ ม
ประชุม
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรือตังแต่
้ เวลา
08:00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น
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ด้ วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของ Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ใ นหนัง สื อมอบฉันทะ รวมถึง กรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรั บวาระการเลือ กตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 15 กาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉัน ทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะชูมื อ ขึน้ (เว้ นแต่ ก รณี ที่ เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื่ อ ประธานที่ ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อ 27.

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนั บ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 28.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัด ทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด และจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
ชาระได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ข้ อ 30.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 32.

ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการประชุมให้ เป็ นตามลาดับระเบียบวาะที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

39

เอกสารแนบ 7

แบบขอรับรายงานประจาปี 2559 ในแบบรู ปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ที่ อ ยู่ ด้ านล่ า งนี ้ และส่ ง กลั บ มายั ง บริ ษั ท ฯ ได้ ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 620 – 6222 ต่ อ 2 หรื อ E-mail address:
ir@goldenland.co.th โทรศัพท์หมายเลข 02 – 620 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
ชื่อที่อยู่
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สถานีรถไฟฟ้า
BTS ศาลาแดง
SILOM
ถนนสีลRD.
ม
MRT สถานีสีลม
สวนลุมมพิพินนี ี
สวนลุ

ถนนสาทร

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
สถานีรถไฟฟ้า
BTS ช่ องนนทรี
MRT สถานีลุมพินี
BRT สาทร

ห้ องประชุมวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02 620 6200 ต่อ 288

สาทร สแควร์

Victor Room II – III, Victor Club
8th Floor, Sathorn Square Office Tower
98 North Sathorn Road, Silom Subdistrict,
Bangrak District, Bangkok 10500
Tel : 02 620 6200 Ext. 288
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เขียนที่

อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.

หรือ
หรือ

 3.นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

 4.นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชือ่

............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)

ลงชื่อ

...........................................................................

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื่อ

...........................................................................

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
ลงชื่อ

...........................................................................

ผู้รับมอบฉันทะ

(........................................................................)
หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 3. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 66 ปี
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

 4. นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 65 ปี
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500

.
หรือ
.
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยน
รอบบปี บัญชีของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

วาระที่ 10

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อ เพิ่มเติมข้ อ เท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
หรื อที่พงึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

อากรแสตมป์
20 บาท

(สาหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

.

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

 4. นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลาและ
สถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยน
รอบบปี บัญชีของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2560
ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่ งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่ งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
2. ชื่อกรรมการ นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

วาระที่ 10

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่
พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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